
 بسم هللا الرحمه الرحيم

   َعلَى وَْصِرِهْم لَقَِدير َ    أُِذَن لِلَِّريَه يُقَاتَلُىَن بِأَوَّهُْم ظُلُِمىا َوإِنَّ هللاَّ

 صدق هللا العظيم

العام  األمٌن الرفٌق المناضل المجاهد المؤمن قائد الجهاد والمجاهدٌن المنصور باهلل

لجهاد والتحرٌر القائد للقطر القائد األعلى أمٌن سر الحزب البعث العربً االشتراكً 

 إبراهٌم  تعزالسٌد المهٌب الركن رئٌس جمهورٌة العراق  العام للقوات المسلحة

 )حفظه هللا ورعاه(

والتً تتزامن مع حلول شهر من تموز المجٌدة  03 – 71ن لثورة ٌواالربعالذكرى الرابعة مناسبة ب
باسمً ونٌابة عن إخوانً ورفاقً المناضلٌن فً أتقدم  ،العتقشهر الرحمة والمغفرة و رمضان المبارك

بأسمى التهانً وأزكى ، لحزب البعث العربً االشتراكًقٌادة تنظٌمات جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة 
والى كل المجاهدٌن  الخالدومن خاللكم إلى كل المناضلٌن فً صفوف البعث  لمقامكم الكرٌمالتبرٌكات 

للقٌادة العلٌا للجهاد والتحرٌر، وكافة المجاهدٌن فً الفصائل الوطنٌة والقومٌة األبطال فً فصائل 
وشعبنا العظٌم ٌرفل بالعز والظفر وقد  ان ٌعٌد علٌنا هذه الذكرى المولى القدٌرواالسالمٌة، سائلٌن 

 .من كل اشكال االحتالل ومخلفاتهمطهرا تحرر بلدنا وعاد الى اهله سالما 

 

للحزب  أعادالقٌادي الرائد  األمةوبدور هذه  باهلل سبحانه وتعالى وإٌمانكم العمٌقان قٌادتكم الحكٌمة  
من  اإلنسانٌة أعداء فً أصعب مرحلة ٌمر بها فً تارٌخه حٌث تكالب علٌهحقٌقته الناصعة 

ستهداف ال من الخونة والجواسٌس والعمالء ابهموأذن ،ٌن والشعوبٌٌنة والصفوٌنٌاوالصه االمبرٌالٌٌن
كل عملٌات التضلٌل  دوره الرسالً الخالد، ومورست علٌه عن وإزاحته الحقٌقٌة عقٌدته وطمس هوٌته
رغم ، الشاملةالعمٌقة  ونهضته بٌضاءحقٌقة البعث ال لقد أعدتم وبفضل هللا نعم والتزوٌر والتشوٌه،

ثاث واإلقصاء والتهمٌش ورفعتم لواء الجهاد والنضال وفً كل المٌادٌن حتى تحقق لهذه عملٌات االجت
مرعوبٌن من جهاد ونضال ٌترنحون وخبطون تٌ هاؤأعداوهاهم  أهم أهدافها فً الحرٌة والتحرر األمة

رجال المبادي االصٌلة رجال البعث الذي كلما اشتدت علٌه المؤامرات زادته صالبة وقوة وباسا 
 ا.ماسكوت

ن فً قٌادة تنظٌمات جٌش ون المناضلوالمجاهد ون االصالءن الصادقواقسم جنودك ورفاقك البعثٌلقد 

الجهادٌة الحكٌمة وفً كل المٌادٌن  معلى المضً قدما تحت قٌادة سٌادتك رجال الطرٌقة النقشبندٌة

 شبر من أرضنا الحبٌبة خرحتى ٌتم تحرٌر آ، والنضالٌة والتنظٌمٌة والتربوٌة، باذلٌن الغالً والنفٌس

 .عزتها وكرامتها األمةتحرٌرا شامال وعمٌقا وبالشكل الذي ٌعٌد لهذه 

بقٌادتكم واننا على  المؤمنٌن الصادقٌنالرجال الوالء والبٌعة، عهد نغتنم الفرصة لنجدد لسٌادتكم عهد 
 ،لدرع الواقً بٌد قائدناوا ر، والسٌف البتاوالنضالٌة سنبقى رجال المهمات الجهادٌةالشجاعة المؤمنة 
أن ٌحفظكم وٌسدد على طرٌق النصر خطاكم، وان ٌبارك جهدكم وجهادكم وانتم  كرٌمنسال هللا العزٌز ال

 .ى نصر قرٌب حاسم ومؤزر بإذن هللاتقودون مجاهدي شعب اإلٌمان والرساالت والحضارات إل

 وما النصر إال من عند هللا العزٌز الحكٌم .
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